
„To wielka 
szansa 

dla kobiet. 
Czekam na was... 

przyszłe 
koleżanki!” 

– pożegnała nas 
Paulina.

Paulina odkąd sięgała pamięcią, zawsze 
miała wszystko poukładane. Wiedziała, 
że chce pójść do liceum, potem skończyć 
studia (ale nie precyzowała kierunku), 

potem wyjść za mąż i stworzyć szczęśliwą rodzinę. 
Niestety, w tej jej wizji życia, nigdy nie pojawiało 
się to, czym chce się zająć, jaki wykonywać zawód. 
Wiedziała tylko, że lubi ruch, częste zmiany, ma 
dobry kontakt z ludźmi i nie znosi monotonii oraz 
sztywnych godzin pracy, a także siedzenia godzina-
mi przy biurku.
 

Ta oferta jest dla mnie!
To był traf, a może lepiej nazwać to przeznaczeniem 
– w każdym razie „coś” sprawiło, że nagle Paulina 
postanowiła zostać konsultantką Orifl ame. Pew-
nego wieczoru buszowała jak zwykle po internecie 
i uwagę jej przyciągnęła strona Klubu Orifl ame. 
Zasady przystąpienia były podane jasno i czytel-
nie: mogła jako konsultantka kupować kosmetyki 
taniej dla siebie i dla rodziny. 
To była oferta stworzona jakby specjalnie dla niej, 
wspaniała oferta! Przecież zawsze lubiła się ma-
lować i umiała to robić, a teraz miała dostęp do 
ogromnej palety kosmetyków, a do tego mogła 
mieć dostęp do katalogowych promocji! 
Mogła też otrzymywać dodatkowe rabaty od 
3–21%, dostawać literaturę klubową gratis, no 
i sprzedawać kosmetyki jako konsultantka i na 
tym zarabiać! A do tego robić to w dowolnym, 
wybranym przez siebie czasie! To było to! Jesz-
cze raz przeczytała tę ofertę i zdecydowała się 
na członkostwo w Klubie Orifl ame.
Z czasem dowiedziała się, że Orifl ame daje kon-
sultantom możliwość uczestniczenia w bezpłat-

To był zwyczajny dzień, jeden z wielu w życiu Pauliny. 
Siedziała przed komputerem i serwowała po sieci. 
Spośród zalewu różnych stron nieoczekiwanie 
wpadła jej w oko właśnie ta jedna i sprawiła, 
że życie dziewczyny zupełnie się zmieniło. To przecież 
niezwykłe, jak pewne decyzje mogą zmieniać ludzkie 
życie! Ale... zacznijmy tę historię od początku. 

Jak odnalazłam
Paulina Kosin, lat 29

Jeśli zainteresowała Cię historia Pauliny 
i chciałabyś dołączyć do Klubu Ori� ame zajrzyj 

na stronę www.ori� ame.pl lub zadzwoń 
pod numer: 801 122 000 (opłata za połączenie wg 
stawek operatora lokalnego). 

nych cotygodniowych szkoleniach kosmetycznych. 
Od tego dnia, na ile jej tylko czas pozwalał, uczest-
niczyła we wszystkich możliwych szkoleniach 
i w parę miesięcy zdobyła ogromną wiedzę z zakre-
su wizażu i „towaroznawstwa” kosmetycznego. 
Zdała sobie sprawę, że ta tematyka coraz bardziej 
ją interesuje i wciąga. Zaczęła więc od ekspery-
mentowania z własnym makijażem. Brakowało jej 
tylko usystematyzowanej praktyki. 
 
Pasja, nowe doświadczenia i radość
Po pewnym czasie Paulina zdecydowała się 
wziąć udział w Kursie Makijażu stopnia
pierwszego, czyli malowania siebie, zorganizo-
wanym przez fi rmę Orifl ame.
To były dla Pauliny fantastyczne warsztaty. 

swoją pasję
Jak sama mówi: „Sobotni dzień spędzałam przed 
lusterkiem, pod okiem trenera kosmetycznego, do-
świadczonego wizażysty. Pewnie zabrzmi to trochę 
patetycznie, ale od tego dnia wiedziałam, że znala-
złam swoje miejsce w życiu i swoją pasję!”. 
Dziewczyna zdobywała nowe umiejętności i nową 
wiedzę, i jednocześnie rosła w niej... potrzeba 
dalszego kształcenia.  
Potem ukończyła Kurs Makijażu stopnia drugiego 
(malowanie innych), a także Kurs Wizażu i Styliza-
cji, organizowane również przez Orifl ame. 
Paulina uzyskała doskonałą wiedzę teoretyczną 
i praktyczną, a jednak wciąż chciała wiedzieć i umieć 
więcej. Dlatego zdecydowała się na kurs Wizażu 
i Stylizacji w szkole kosmetycznej, a kiedy go ukoń-
czyła z tytułem wizażystki, postanowiła połączyć 
przyjemne z pożytecznym. 
 

Wizażystka – to ja!
Jej pasja stała się także źródłem jej dochodów. 
W tej chwili Paulina doskonale łączy współ-
pracę z Oriflame z pracą wizażystki. Można 
nawet powiedzieć, że dzięki temu, że zajmu-
je się jednym i drugim, ma szersze kontakty, 
a co za tym idzie, sukcesy na obu polach. 
Wykonuje makijaże ślubne, okolicznościowe, 
a ponadto jako wykwalifikowana wizażystka 
sama prowadzi instruktaż makijażu czy analizę 
kolorystyczną. Jednym słowem sprawia, 
że kobiety czują się piękniejsze, pomaga im 
podkreślić ich naturalne piękno, a kosmetyki 
Orifl ame są jej w tym bardzo pomocne. Prowadzi 
też działalność gospodarczą, jest swoim szefem 
i wie – to dzięki Oriflame odnalazła swoje 
przeznaczenie.
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